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ایستگاه کودک۳ ماه طالیی پیِش روی سینمای ایران

کوتاه خارجی

روزی روزگاری دختر خوبی بود به اسم. مهسا. مهسا دوست داشت هر کار جدیدی را امتحان کند. 
ولی مشکل این بود که او فکر می کرد باید همان بار اول کار را به خوبی یک استاد انجام دهد وگرنه 
آن کار را ول می کرد و دنبال یک کار دیگر می رفت. مثال او یک روز با پسر همسایه توی حیاط فوتبال 
بازی می کردند. سجاد، پسر همسایه توی باشگاه فوتبال بازی می کرد و این بازی را خوب بلد بود 
و هی گل می زد ولی مهسا برای اولین بار این بازی را انجام می داد و نمی توانست توپ را از سجاد 

بگیرد بنابراین عصبانی شد و شروع کرد به گریه کردن.
سجاد گفت: گریه نکن مهسا، من هم اول بلد نبودم. تو هم می توانی بیایی به باشگاه و آنجا زود 

یاد می گیری خوب بازی کنی.
ولی مهسا گفت: نه من حوصله ندارم بیایم باشگاه. اصال من دیگر هیچ وقت فوتبال بازی نمی کنم. 

بیا والیبال بازی کنیم.
ولی بعد از چند دقیقه دوباره گریه اش در آمد. سجاد هاج و واج مانده بود. چون او هم والیبال را 

زیاد بلد نبود ولی وقتی توپ را اشتباه می زد گریه نمی کرد.
بعد از والیبال رفتند سراغ دوچرخه سواری و بعد از آن مسابقه دو و حتی ساختمان سازی با خاک، 

تا این که سجاد از گریه های مهسا خسته شد و به خانه برگشت.
مهسا همین وضع را در مدرسه هم داشت. امان از روزی که نمی توانست سوالی را درست جواب 
دهد. تا به امروز او ریاضی و بخوانیم و بنویسیم و علوم را دوست نداشت و دیگر نمی خواست آنها 
را بخواند. حیف که مجبور بود. یک روز در زنگ نقاشی، مهسا به نقاشی دوستش زهرا نگاه کرد و 
دید که نقاشی او خیلی بهتر از نقاشی خودش است. او فورا دفتر نقاشی را بست و شروع کرد به گریه 

کردن. معلم از او پرسید که چه شده است؟
مهسا گفت: نقاشی من بد است. من دیگر نمی خواهم نقاشی بکشم.

بلد  را  کاری  هیچ  دیگر  بزرگ شوی  وقتی  می کنی  رفتار  تو  که  این طور  مهسا  ولی  معلم گفت: 
نخواهی بود و هیچ کاری از دست تو برنخواهد آمد. چون سعی نمی کنی هیچ کاری را یاد بگیری. 

وقتی بزرگ شوی می خواهی چه کار کنی؟
مهسا به فکر فرو رفت. معلمش حق داشت او هیچ کاری را یاد نمی گرفت چون فقط گریه می کرد. 
از آن روز مهسا تصمیم گرفت به جای گریه کردن، سعی کند کارها را بهتر انجام دهد و در هر کاری 

واقعا بهترین باشد. 

بر  حاکم  رکود  نوشت:  ایرنا 
ماه   ۳ به  درحالی  کشور  سینماهای 
امیدبخش  نشانه های  که  رسیده 
بسیاری مبنی بر پایان این رکود دیده 

می شود.
از هفتم مهرماه که قرار بود بسته 
به  تا  شود  رونمایی  اکران  جدید 
امروز، ۳ ماه می گذرد. ۳ ماه سختی 
می برد  گمان  کسی  کمتر  شاید  که 
که اوضاع، حتی وخیم تر از شرایط 
اما  حال  این  با  شود.  کرونا  دوران 
حاال  و  شد  تمام  سیاه  دوران  این 
روزنه هایی  که  است  وقتی  چند 
ایران نمایان  امیدبخش در سینمای 
قرار  که  روزنه هایی  است؛  شده 
انوار  به  روزها،  همین  طی  است 
سینمای  تا  شود  تبدیل  متکثری 
مربوط  رکود  ماه   ۳ از  پس  ایران 
رونق  رنگ  ناآرامی،  دوران  به 

حداکثری را به خود ببیند.
ایران،  سینمای  امروز  مشکل 
مخاطب نیست بلکه خوراک است. 
برای  خوبی  ماه  همواره  آذرماه، 
سینماهای کشور بوده است. ماهی 
آثار  از  خوبی  استقبال  آن،  طی  که 
برای  می آید.  عمل  به  پرده  روی 
و  داد  رخ  اتفاق  همین  هم  امسال 
نسبت  به  آذرماه  مخاطبان  تعداد 
حدودا  رشد  پائیز،  ابتدایی  ماه  دو 

۴۰درصدی را شاهد بود.
این رشد در شرایطی رقم خورده 
سینماها،  فعلی  اکران  چیدمان  که 
اکران  بر  مشتمل  آثاری  به  مربوط 
نوروز ۱۴۰۱ تا اکران تابستان است 
حوزه  فیلم   ۳ تنها  بین،  این  در  و 
کودک و نوجوان و ۲ کمدی طبقه 
به  مربوط  بخارست  و  یک ونیم 

فصل پائیز هستند. بنابراین برخالف 
امروز  آنچه عنوان می شود، مشکل 
سینمای ایران، مخاطب نیست بلکه 

با  آذرماه  در  وقتی  است.  خوراک 
چنین آثار قدیمی و کهنه ای، حدود 
آمدند،  سینماها  به  نفر  میلیون   ۱
حال تصور کنید در صورت اکران 
مخاطبان،  این  تعداد  جدید،  آثار 

چند برابر افزوده می شود؟
فیلم  یک  اکران  هم چنان که 
سبب  بخارست  نظیر  پرمخاطب 
به  از مخاطبان  تا حجم خوبی  شد 
سینماها گسیل داشته شوند، بنابراین 
با  که  است  طبیعی  و  منطقی  کامال 
مناسب،  نمایش  بسته  یک  اکران 
اندازه  به همین  نیز  حجم مخاطبان 

ضریب خورده و چندبرابر  شود.
برخی  که  چیزی  آن  برخالف 
داشتند،  انتظار  سینما  بدبین های 
قرار است در همین دی ماه، از بسته 
اکران جدید رونمایی شود. فیلم های 
هفته  چهارشنبه  از  بود  قرار  جدید 
برخی  اما  شوند  رونمایی  گذشته 
درازا  به  چانه زنی ها  و  هماهنگی ها 
کشید تا به احتمال قوی، فیلم هایی 
چپ،  و  خصوصی  مالقات  چون 

راست، از چهارشنبه همین هفته به 
فیلم های  بروند.نمایش  پرده  روی 
جدید که قطعی است اما اگر بسته 

نیز  فیلم   ۲ این  بر  مشتمل  جدید، 
منتظر حجم گسترده ای  باید  باشد، 
باشیم.  سینماها  در  مخاطبان  از 
چون  قدرتمند  کمدی   ۲ وجود 
در  راست  چپ،  و  بخارست 
مالقات  چون  جذابی  درام  کنار 
اقبال  تا  می شود  سبب  خصوصی 

گسترده ای متوجه سینما شود.
در کنار این فیلم ها نیز احتماال چند 
فیلم میانه رونمایی می شود که آن آثار 
نیز می توانند متوسط میزان مخاطب 
را باال ببرند. این رویکرد، یک حسن 
ماجرا است و حسن دیگر، اعتمادی 
است که سرمایه گذاران و دفاتر پخش 
را مجاب می کند تا نسبت به نمایش 
اثر خود ترغیب شوند. بدین ترتیب، 
خواهیم  مواجه  شکوفایی  فصل  با 
با  بسیاری  تفاوت های  از  که  بود 
کم رونق  سینمایی  زمستان های 
سالیان گذشته برخوردار خواهد بود. 
نوروز  اکران  آن که  علی الخصوص 
مبارک  ماه  با  دلیل تالقی  به   ،۱۴۰۲
همیشگی  شکوه  احتماال  رمضان، 

آثار  بنابراین،  و  داشت  نخواهد  را 
با  تا  شد  خواهند  متقاضی  بسیاری 
اکران در زمستان، مدت اکران خود را 
تا عیدفطر سال آینده، که شامل اکران 
کنند.  طوالنی  می شود،  نیز  نوروز 
پروژه ها تالش  از  بسیاری  پائیز،  در 
می کنند تا بتوانند با یک برنامه ریزی، 
برسانند.  فجر  جشنواره  به  را  خود 
حتی آن اشخاصی نیز که جشنواره را 
تحریم کرده اند نیز پروژه خود را طبق 

قرار حرفه ای به انجام رسانده اند.
ایرنا  خبرنگار  میدانی  بررسی های 
مدت،  همین  در  که  می دهد  نشان 
تعداد تولیدات سینمایی کشور، به طرز 
قابل توجهی به نسبت ۶ ماه نخست 
امسال افزوده شده است و این یعنی 
آن که، تیر خفقان در جریان تولیداتی 
سینمای ایران به سنگ خورده است. 
این  در  که  بازیگرانی  از  بسیاری 
مدت، متن ها و یادداشت های همسو 
هم زمان،  می گذاشتند،  ناآرامی ها  با 
سرگرم پروژه های سینمایی یا مربوط 
به شبکه نمایش خانگی بودند و این 
سینمای  در  تولید  روند  آن که  یعنی 
ناآرامی های  زمان  در  حتی  ایران، 
مواجه  خوبی  رشد  با  نیز  اجتماعی 
سبب  وضعیت  است.این  بوده 
قاطعی در مورد  امیدواری  تا  شده 
امسال  باقی مانده  ماه   ۳ سینمای 
سینما  چرخ  باشد.  داشته  وجود 
پس از یک دوره رکود، به حرکت 
این  شتاب  بر  روز  هر  و  درآمده 
نیرویی،  و  می شود  افزوده  قطار 
ندارد.  را  آن  کردن  متوقف  یارای 
در روزهای آینده، اخبار امیدبخش 
بیشتری راجع به سینماهای کشور 

به گوش خواهد رسید.

عکس

عامل  مدیر  شاهسواری،  منوچهر  آرت:  ایران 
سابق خانه سینما، ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت 
دارد  تأکید  ایران  این روزهای سینمای  بر  حاکم 
تبیین  برای  تالش  وضعیت  این  از  عبور  راه  که 
گزیده  است.  رهاسازی  راستای  در  نظریه هایی 

گفته های او را به نقل از مهر بخوانید:
نظریه  دنبال  به  مفاهمه  فضای  در  زمانی   _
هستیم، زمانی در فضای مه آلود می خواهیم نظریه 
نیاز  دودآلود  فضایی  در  زمانی هم  اما  کنیم  پیدا 
حتی  و  مفاهمه  وضعیت  من  داریم!  نظریه  به 
اما وضعیت دودآلود  را می فهمم،  مه آلود  شرایط 
نمی دانم  دودآلود  فضای  در  نمی شوم.  متوجه  را 
چه باید کرد. باالخره آنچه که باید اتفاق می افتد. 
تغییرات در کشور  ما مدت هاست شاهد طوفان 
هستیم. وقتی طوفان تغییرات آغاز می شود، برخی 
اجازه  باشند.  داشته  هم  پیش بینی هایی  می توانند 
دهید یک مثال بزنم. ما در گذشته دارالحکومه ای 
به نام تهران داشتیم که نظام معماری امروز ما، این 
دارالحکومه را نابود کرده است، فکر کنید با سینما 
چه کرده ایم! پدران ما در زمان احداث دارالحکومه 
فهمیده بودند که در اطراف تهران گسل های زلزله 
در  را  دارالحکومه  دلیل  همین  به  و  دارد  وجود 
از آن عبور  بنا کرده اند که هیچ گسلی  منطقه ای 
»گسل«  روی  نباید  می دانستند  آن ها  نمی کند. 
کاری  هر  بتوان  شاید  گسل  حاشیه  در  نشست. 

کرد، اما روی آن زندگی نمی توان کرد.
حاال ببینید ما چه بر سر دارالحکومه آورده ایم! 
وزارتخانه های ما امروز در کدام مناطق است؟ ما 
امروز حتی گرفتار فقدان دارالحکومه هستیم! ما 
در این سال ها روی گسل ها زندگی ساخته ایم و 
مدعی هم هستیم! امروز همین گسل ها فعال شده 
است؛ چه باید کرد؟ بدانیم ملت ایران، برخالف 
آنچه برخی درباره شان می گویند، قدرت عظیمی 
سرزمین  در  ما  دارد.  مصائب  با  مواجهه  برای 
خشکی زندگی می کنیم که صدها هزار کیلومتر در 
آن قنات حفر کرده ایم. ما ملت بی قیدی نبوده و 
نیستیم. نسل جدید سینماگران ایرانی هم به نظرم 
دارند، گام به گام و به مرور زمان، به درک عمیقی 
این  پیدا می کند.  با جامعه دست  از نسبت خود 
نسل زبان گفتگو با مخاطب خود را پیدا می کند، 
مخاطبی که من نوعی دیگر زبان گفتگو با او را 

ندارم.
اینکه  اول  است.  بدترین حالت ممکن  این   _
بدون داشتن یک صنعت تصویر و فیلم قدرتمند 
در کشور، ما در جهان جدید حاشیه نشین خواهیم 
بود. اگر این صنعت را داشته باشیم، می توانیم در 
متن جهان باشیم. مصادیق این گزاره را می توان 
در کشورهای دیگر و حتی در میان موفقیت های 
جهانی سینمای خودمان پیدا کنید. درست است 
که برخی خرده می گیرند که مگر فیلم های شما در 
جهان اکران می شود و فروش دارد، اما مگر همه 
سینما، فروش و گیشه است؟ مگر تغییر سبک های 
زندگی که با سینما رقم خورده، همه از راه فروش 
بوده است؟ قطعاً سرگرمی جزو ذات سینماست 
و هیچ کس نمی تواند آن را از سینما بگیرد. اساسًا 
تفکیک مخاطبان سینما را غلط می دانم. همان طور 
که من امروز می توانم به یک فیلم کمدی عالقه 
داشته باشم، روز دیگر می توانم عالقه مند به یک 
که  نیست  اینگونه  درام شوم.  یا  و  تاریخی  فیلم 
بتوانیم مخاطبان این فیلم ها را از هم تفکیک کنیم.
_ اولین خطر این است که بگوییم ما می خواهیم 

مختلف«  »تماشاگران  برای  مختلف«  »فیلم های 
بسازیم. ما »فیلم های مختلف« برای »تماشاگران 
سینما« می سازیم. مخاطبان قابل تفکیک نیستند. 
این  نیست. هر کس که در  تفکیک  قابل  جامعه 
تفکیک کند، هم در حق سینما  را  مقطع جامعه 
باید  ظلم کرده است و هم در حق جامعه. چرا 

جامعه را تفکیک کنیم؟
همچنان ذهن ما در دوران قرنطینه سیر می کند. 
و  دارد  وجود  قرنطینه  امکان  هنوز  می کنیم  فکر 
می توانیم با دیوارکشی، جلوی ورود برخی چیزها 
را بگیریم. واقعیت جامعه ولی این طور نیست. 
این  امکان  تاریخ،  در  بعد  به  مقطعی  از  اساساً 
با  باید خودمان را  ما  نداشته است.  اتفاق وجود 
این شرایط جدید وفق بدهیم. باید در این جهان 
این  کنیم.  محکم  را  خودمان  پای  جای  جدید، 
امکان پذیر نیست، مگر با وضع نظریه های جدید. 
فرهنگی  تمدنی و  باید در حوزه  نظریه هم  این 
وضع شود؛ باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا 
ما با یک جامعه با فرهنگ معین و بسته، متعلق 
به یک یا دو نفر مواجهیم، یا فرهنگ را پیش نیاز 

تاریخ و فرهنگی رفتار خود می دانیم.
_ ما نیازمند نظریه ای برای »رهاسازی« هستیم و 
نگاه مان به رهاسازی هم نباید از جنس »ولنگاری« 
نگاهی شاعرانه می شود  با  این رهاشدگی  باشد. 
این زمان  به  بندهایی که متعلق  قید و  از  رهایی 

پای  روی  سینما،  بدهیم  اجازه  است.  مکان  و 
خود کمی راه برود و حتی زمین بخورد. اجازه 
دهیم پرت شود توی آب، تا خودش شناگری را 

بیاموزد.
_ ما در معرض یک جهان تمدنی جدید قرار 
داریم و در آینده شاید حتی مرزها هم دیگر معنا 
و کارکرد امروز را نداشته باشند. ما باید خودمان را 
با شرایط جدید وفق دهیم. در این شرایط، جهان 

ادبیات، جهان سینما و جهان هنر، ثابت است.
ببینید ۳۶ وضعیت نمایشی بعد از هزاران سال، 
تفاوت  آنچه  است.  نشده  وضعیت   ۳۷ هنوز 
در  می خواهند  عده ای  حاال  است.  فرم  می کند، 
کسی  بازنده  کنند.  مقاومت  فرم ها  تغییر  برابر 
مقاومت  فرم ها  تغییر  برابر  در  بخواهد  که  است 
کند. ای کاش اگر ما در برابر تغییر فرم ها مقاومت 
بودیم  نفری  چند  همین  فقط  بازنده  می کردیم، 
این  در  متأسفانه  نشسته ایم،  میز  این  دور  که 
موقعیت ها، یک سرزمین، بازنده می شود. ما حق 
نداریم شرایط بازنده بودن این سرزمین را فراهم 
کنیم. هر کس به دلیل نادانی، قساوت و هر صفت 
دیگری، این سرزمین را در موقعیت »بازنده« قرار 
دهد، باید جلویش ایستاد. سینمای ایران در این 
که  نزده  صدمه  سرزمین  این  به  تنها  نه  سال ها، 
همواره به این سرزمین، در خیلی از مقاطع، آبرو 
ایران یک  و حیثیت هم داده؛ این برای سینمای 
ارزش است. اینکه گاهی ما خودمان را محور عالم 

می دانیم، دوره اش گذشته است.

سرگیجه هنر در دود آلودترین روزها

سعیده پیرایشمن چه کاره خواهم شد؟

برد پیت و آدام سندلر 
بازیگر فیلم بعدی نوآ 

بامباک
سفید«  »برفک  فیلم  که  حالی  در  نوشت:   مهر 
آنالین  صورت  به  نتفلیکس  در  اکنون  بامباک  نوآ 
در دسترس است، وی قرار است فیلم بعدی اش را 
با بازی برد پیت و آدام سندلر بسازد. فیلم »برفک 

سفید« از جمله فیلم هایی بود که با اقبال مواجه شد 
و در جشنواره های مختلف حضور داشت. این فیلم 
که با بودجه ۱۲۰ میلیون دالری ساخته شد با اقتباس 

از رمانی از دان دلیلو شکل گرفت.
نتفلیکس  با  بامباک  نوا  قرارداد  به  با توجه  اکنون 
به نظر می رسد همکاری آنها ادامه خواهد داشت و 
پیت  برد  با حضور  بعدی وی  پروژه  گزارش شده 
از  بیشتری  جزییات  می گیرد.  شکل  سندلر  آدام  و 
فاش  است  اولیه  مراحل  در  هنوز  که  بعدی  پروژه 
با  که  آن  از  ژانویه ۲۰۲۱ پس  بامباک  است.  نشده 
»داستان ازدواج« ۶ نامزدی اسکار از جمله بهترین 
فیلم را دریافت کرد، با نتفلیکس قراردادی چندساله 
»داستان های  در  بامباک  با  قبال  سندلر  کرد.  منعقد 
مایروویتز« همکاری کرده بود اما برد پیت تا پیش از 
این با هیچ یک از آنها کار مشترکی نداشت. برد پیت 
پرده های  روی  شزل  دمین  ساخته  »بابل«  با  اکنون 
از  پیش  و  نشده  روبرو  اقبالی  با  که  سینماهاست 
اکران شده  وی  بازی  با  سریع السیر«  »قطار  هم  آن 
»الماس های  در  بازی  از  پس  هم  سندلر  آدام  بود. 
است  قرار  سفدی  برادران  ساخته  تراش نخورده« 

بازیگر فیلم دیگری از آنها شود.
حادثه برای جرمی رنر 

در هنگام پارو کردن برف
جرمی رنر بازیگر در هنگام برف پارو کردن دچار 
سانحه شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گزارش 
مهر به نقل از ددالین، سخنگوی جرمی رنر بازیگر 
برای  که  دنبال سانحه ای  به  اسکار،  ۲ جایزه  نامزد 
ایجاد شده،  پارو کردن برف  بازیگر در هنگام  این 
و  شده  شدید  آسیب دیدگی  دچار  وی  که  گفت 

وضعیت وی گرچه بحرانی، اما باثبات است.
»ثور«،  »انتقام جویان«،  فیلم هایی چون  بازیگر  رنر 
»میراث  و  غیرممکن«  »ماموریت  آمریکا«،  »کاپیتان 
بورن« است. وی خانه ای در منطقه »رنو« و نزدیک 
کوه دارد. این منطقه که شاهد توفانی شدید در شب 
دنبال آن  به  با قطع برق روبرو شد و  بود  نو  سال 
برق ۳۵ هزار خانه در مناطق شمالی نوادا قطع شد.

دردها«  »گنجه  فیلم  برای  رنر سال ۲۰۱۰  جرمی 
کرد  کسب  را  مرد  بازیگر  بهترین  اسکار  نامزدی 
نقش  بازیگر  اسکار  نامزد  »شهر«  برای  بعد  و سال 

سریال  بازیگر  حاضر  حال  در  وی  شد.  مکمل 
»شهردار کینگزتاون« است که توسط تیلور شریدان 
و هیو دیلون ساخته شده است. وی پیشتر در سال 
»رود وحشی«  همکاری  درام  در  با شریدان   ۲۰۱۷

کرده بود.

شعر

عاشیق علسگر

بو داغالر منیم
یـایـدا یـایالغیم دی، قیشدا قیشالغیم
یـازدا سئـیرانـگاهیـم بـو داغـالر منیم
کـؤچـوروب ائـلـلریـن پایـیز آیالری
گؤزوم گؤروب کؤنلوم بو داغ الرمنیم

بـیـر یـاقوت یـانـاقلی، یاسمن خاللیم
دهـانی کـوثـرلیـم،لـب لـری بـاللــیم
ایـلـه ایلـقـار وئـریـب لیـلـی مثـالیم
اونـچون مسکـنیـم دیر بو داغالر منیم

کامیـــل اووچــو ایتیــرنـده مـارالـی
کسیـلـر آرامـی، صـــبــری، قــراری
عـلـعـسگـرم دوشـدوم یـاردان آرالـی
چکــیلـدی سینـه مـه بــو داغالر منیم

کوتاه داخلی

تعدادی  سواالت  به  سرباز«  »روایت  موسیقایی  مراسم  حاشیه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
از خبرنگاران پیرامون برخی از حواشی و اتفاقات این روزهای عرصه فرهنگ و هنر پاسخ داد. به 
ماه در  ارشاد اسالمی شامگاه یکشنبه ۱۱ دی  گزارش مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و 

»روایت  موسیقایی  رویداد  اختتامیه  مراسم  حاشیه 
بنیاد فرهنگی هنری  سرباز« و دومین جایزه هنری 
رودکی در جمع خبرنگاران به سواالت آنها پیرامون 
برخی حواشی و فعالیت های عرصه فرهنگ و هنر 

پاسخ داد.
محمدمهدی اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر وضعیت برگزاری جشنواره های پیش رو تا پایان 
گرفته  انجام  برنامه ریزی های  اساس  بر  سال گفت: 
صورت  به  بخش ها  همه  در  جشنواره ها  ساختار 
کامل برگزار خواهد شد. این در حالی است که ما 
در حوزه برگزاری جشنواره های هنری طی روزهای 
کرونایی تجربه های بسیار گرانبهایی داشتیم که کار 
را برای ما آسان می کند ولی به هر حال امیدواریم 
از  بتوانیم  نیفتد و ما  اتفاق خاصی در حوزه کرونا 
همه ظرفیت های مردمی برای برگزاری جشنواره ها 

استفاده کنیم.
رئیس شورای عالی هنر در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در زمینه سرود و توجه وزارت 
ارشاد در این زمینه تاکید کرد: ما سرود را یکی از قالب های مناسب هنری می دانیم که متأسفانه در 
یکی، دو دهه افت کرد اما در سال های اخیر شاهد رشد روزافزون آن هستیم. بر همین مبنا در جشنواره 
موسیقی فجر پیش رو بخش ویژه ای را به سرود اختصاص داده ایم و امیدواریم این سیاست بتواند 

در ترویج فرهنگ سرود و سرودخوانی نقش مؤثری ایفا کند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: در ماه های پیش رو وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ۷ جشنواره مختلف و مهم را پیش رو دارد که تمامی کارها بر اساس جدول زمان بندی شده 
در حال پیگیری و برنامه ریزی است و ما در این زمینه هیچ مشکلی نداریم و پیش بینی می کنیم این 

رویدادهای مهم و ملی در بهترین شرایط ممکن برگزار شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش پایانی صحبت های خود تاکید کرد: تا آنجا که از ستادهای 
مختلف جشنواره ها و همکارانم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اطالع کسب کردم در بسیاری از 
بخش ها شاهد افزایش کمی آثار هستیم و بررسی های اولیه نشان از سطح قابل قبول آثار دارد. این در 
حالی است که ما در بخش بین الملل نیز شاهد توفیقاتی هستیم که طی روزهای پیش رو اطالعات 

کامل تری از این اقدامات اطالع رسانی خواهد شد.

وزیر فرهنگ در جمع خبرنگاران:
جشنواره های فجر باقدرت برگزار می شود

تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  اطالع  به   
دورود                              فارسیت  و  سیمان  کارگران 
می رساند با توجه به اینکه شرکت به صورت 
هیئت تصفیه اداره می شود هر چه سریعتر 
با مراجعه به شرکت تعاونی مسکن نسبت به 
تسویه حساب و گرفتن سند امالک واگذاری 
اقدام نمایید، در صورت عدم مراجعه تمامی 
به عضو محترم مربوط      مسائل و مشکالت 
هیچگونه  تصفیه  هیئت  این  و  گردد  می 

مسئولیتی نخواهد داشت.

اطالعیه

هیئت تصفیه تعاونی مسکن
 کارگران سیمان و فارسیت


